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Plano de Ensino 
Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo                                                      

Departamento responsável: Depto. de Educação e Ciências Humanas 

Data de aprovação (Art. N°91):  

Docente responsável: Dalana Campos Muscardi 

Qualificação/link para currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7585552685515553 

Disciplina: Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão no Campo V Código: ECH14290 

Pré-requisito: -  Carga horária 

semestral: 60h 

Créditos: 

3 

Distribuição da carga horária semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

30 30 - 

Ementa: 

Pesquisa, Ensino e Extensão em Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza em escolas do 

campo. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para planejamento, desenvolvimento e 

execução de atividades extensionistas. O estudante terá também a possibilidade de compreender o 

espaço escolar como potencial espaço de pesquisa e extensão no qual seu projeto poderá proporcionar 

intervenções e/ou reflexões no âmbito do ensino. 

Objetivos específicos: 

Elaborar projeto de investigação e intervenção crítica da realidade, a partir de temas/problemáticas 

escolhidas e objetivos definidos com a participação das comunidades e escolas do campo. Realizar o 

processo de investigação crítica da realidade em escolas do campo. Organizar e sistematizar o 

conhecimento produzido para a apresentação dos resultados. Planejar, desenvolver e executar 

atividades extensionistas. Possibilitar ao estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio 

acerca de observações e vivências nas escolas do campo. 

Conteúdo programático:  

Elementos da pesquisa científica e da extensão. 

O processo de pesquisa: Observação, intervenção e análise crítico reflexiva. Métodos de coleta e 

interpretação de dados. 

Trabalho de Conclusão de Curso: Estrutura. 

Revisão bibliográfica: tipos de fontes de pesquisa e qualidade. Normas e Formatação para elaboração 

de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Metodologia: 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará em 

conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos no 

processo Ensino-aprendizagem. Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 

Emergencial – EARTE- aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos 

se dividirão nas modalidades síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas 

do Gsuite. 
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As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e do/a docente, em 

tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, dar-se-ão pela 

plataforma do Google Meet de videoconferência, pelo ambiente virtual do Classroom, e pelo Google 

Apresentações, Google Jamboard. Tais atividades síncronas respeitarão o percentual mínimo de 25% 

da carga horária total da disciplina. 

As aulas síncronas serão dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que levem 

o aluno a perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa.  

As atividades assíncronas abordarão atividades individuais ou em grupo com orientação prévia da 

professora com fins a produção de um projeto de pesquisa. As atividades assíncronas organizar-se-ão 

por meio do ambiente do Classroom pela Pasta da turma, utilizando o Google Drive, Google Docs e 

Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se julgar 

necessário durante o semestre. 

As atividades síncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina aquela 

disciplina específica, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante 

expressa manifestação. 

Haverá, durante a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é 

proibida a utilização daquelas imagens sem expressa autorização (BORDAS, 2020). 

 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 

A avaliação será contínua e formativa. Serão utilizadas estratégias divididas entre tempo universidade e 

tempo comunidade. Dentre essas estratégias estão a realização de atividades individuais e a confecção 

e ajuste de trabalhos teóricos acerca dos conteúdos fundamentais discutidos na disciplina. 

Bibliografia básica: 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de Ciências - unindo a pesquisa e a prática. Cengage 

Learning Editores, 2004. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Um desafio para a didática: experiências, vivências, pesquisas. 2. 

ed. -. São Paulo: Loyola, 1991. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade . São Paulo: Paz e Terra, 2009. 

Bibliografia complementar: 

DELIZOICOV, Demétrio et al. Ensino de Ciências : fundamentos e métodos. Cortez Editora, 2002. 

REY, R. C. et al. Ciências no Ensino Fundamental – O conhecimento físico. São Paulo: Scipione, 

1998. 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J. Zahar, 

2003. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder . 24. ed Rio de Janeiro: Graal, 2007. 

Cronograma: 

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com o Tempo Universidade. 

Etapa 1: Apresentação da disciplina, nivelamento dos estudantes, levantamento das demandas acerca 

dos projetos de pesquisa e ações de extensão.  

Etapa 2: Análise inicial dos projetos. 

Etapa 3: Normas para elaboração e Formatação de Trabalhos de Conclusão de Curso da UFES. 



 

Centro Universitário Norte do Espírito Santo  
Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP 29 932-540 Tel.: (27) 3312-1569 

São Mateus – ES 
Sítio eletrônico: http://www.CEUNES.ufes.br 

 

                                                                                                                      

 

Etapa 4: Adequação dos projetos às normas da UFES. 

Etapa 5: Trabalho de Conclusão de Curso: Estrutura e Revisão bibliográfica: tipos de fontes de 

pesquisa e qualidade. 

Etapa 6: Análise dos projetos quanto à revisão bibliográfica. 

Etapa 7: Trabalho de Conclusão de Curso: estrutura e conteúdo. 

Etapa 8: Análise dos projetos quanto à estrutura e conteúdo. 

Etapa 9: Trabalho de Conclusão de Curso: revisão. 
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Dalana Campos Muscardi - SIAPE 1196908 


